
 إشكالية الصحراء من إشكالية الدولة واألحزاب السياسية 

 )عبد الوهاب تدمري(

ية مرضية مالزمة للعمل الوطني في أقصى تجلياته كحالة ذهن باإلجماعمرة أخرى يبرز ما يسمى 

لك عبر آليات وقنوات ال عالقة لها بدولة المؤسسات وال بدولة الحق والقانون وإنما وذ المغربي السياسي

من خالل آليات الدولة المخزنية العتيقة المتواجدة على نقيض ما يمكن تسميته بدولة المؤسسات 

الدستورية. يعود هذه المرة من خالل ملف الصحراء ومن خالل الدعوة التي وجهت من طرف وزارة 

ية وملحقاتها إلى كل األحزاب المغربية من أجل عقد اجتماعات مغلقة وبتوجيهات هي بمثابة أوامر الداخل

جبهة ل مستوى تمثيليتهاواختيار من سيترافع على هذا الملف أمام دولة السويد التي قررت أن ترفع من 

لمثير في األمر أيضا لهذه األخيرة. وا ودبلوماسياسي ييزاريو وما يمكن أن يستتبع ذلك من دعم سالبول

هو دعوة أحزاب محسوبة على الصف اليساري التي طالما انتقدت واعترضت على طريقة تدبير الدولة 

لهذا الملف وانفرادها به في الوقت الذي اعتبرت فيه الملف شأنا عاما وحق إبداء الرأي فيه يجب أن 

ي ال هذا في الوقت الذ تها لهذا النداءيكون مكفوال ومضمونا لجميع المغاربة، إضافة إلى سرعة استجاب

تشكل فيه هذه األحزاب مجتمعة أي تمثيلية شعبية وازنة وفق معايير الديمقراطية التمثيلية المغربية 

الذي تم فيه استبعاد  في الوقت ترتيب األحزاب المشاركة في االنتخابات األخيرة هذا ذيلوتتموقع في 

والوسط والتي تصدرت العملية االنتخابية عن هذه المهمة. إن  المتواجدة على اليمين األحزابباقي 

اختيار هذه األحزاب يمكن إيعازه إلى سببين رئيسيين: األول يكمن في كون األحزاب المشكلة للحكومة 

مغربي يشاطرهم نظريا  يحزبوفد إلى الصف اليساري وبالتالي وجب إيفاد السويدية هي أحزاب تنتمي 

اآلخر كبلد  لدىلملف وإظهار المغرب هذا الوفد عملية الترافع عن ا لدىيسهل نفس المرجعية مما س

يعيش فعال تعددية سياسية وديمقراطية حقيقية وأنها شريكة في العملية السياسية حتى وإن تواجدت دوما 

أخرى  ذاتيةعوامل  وتواترعلى دكة االحتياط بعد أن عملت الدولة العميقة على إضعافها من جهة 

مرتبط بكون هذه األحزاب وخاصة الحزب فهو أما السبب الثاني  .ساهمت في ضعفها من جهة أخرى

االشتراكي الموحد المترئس للوفد هو الوحيد الذي يمتلك موقفا وتصورا متقدما في هذا الشأن مقارنة 

دة االندماجية في المستقلين قبل الوح الديمقراطيينبباقي األحزاب وهو الموقف الذي ورثه عن حركة 

القاضي بحل سلمي متوافق عليه ليس فيه غالب وال مغلوب قائم على جهوية سياسية في  2000سنة 

إطار السيادة الوطنية وبما يضمن بناء المغرب الكبير وهو الموقف الذي صاغته الحركة في صيف 

الدولة. كما  لدىها القانوني ملف إليداعبمنزل الرفيق االحيائي محمد بحي حسان بالرباط استعدادا  1997

أن تميز موقفها هذا جاء انسجاما وتميز هذه الحركة في مجموع مواقفها األخرى من مختلف القضايا 

مات وتوافقات أحزاب الحركة الوطنية والقصر من بلورتها وصياغتها بعيدا عن التزاوالتي عملت على 



المثير في األمر هو من جهة أخرى. لكن لمغربية اجهة وجراحات وإكراهات الحركة الماركسية اللينينية 

مفهومي  ويساءلي كان يستشرف مستقبل المسألة الديمقراطية والوحدة الوطنية ببالدنا أن الموقف الذ

يتسم بواقعية سياسية كان متقدما في حينه عن جميع الطروحات األخرى المتعلقة بملف والدولة والسيادة 

بين مقترح االستفتاء الذي تبناه المغرب رسميا بعد أن قبل به  نقيض الصحراء والمتواجدة على طرفي

 األستاذو هو الموقف الذي أثار آنذاك حفيظة  1981الملك الراحل الحسن الثاني إثر مؤتمر نيروبي سنة 

عدم جدوى القبول بكذا عبد الرحيم بوعبيد الكاتب األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بدعوى 

ه في تاريخيا مغربية. وهو ما تم اعتبارنه يضمر اعترافا ضمنيا بحق اآلخر في أرض هي كومقترح ل

وبين  ،من ثم سمي استفتاء تأكيديااإلجبارية و واإلقامةحينه مزايدة على الملك وعوقب على إثره بالنفي 

لشعب الموقف الموروث عن اليسار الماركسي ألواسط السبعينات من القرن الماضي القاضي بحق ا

الصحراوي في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقلة وهو الموقف الذي بني على خلفية أن الصحراء 

المغربي خاصة وأن الكثير من قيادات الجبهة  يالسياسيمكن أن تشكل  قاعدة خلفية للثورة على النظام 

ذي يعارضه معظم آنذاك تربوا في أحضان اليسار الماركسي في الجامعات المغربية وهو الموقف ال

 المغاربة. 

إن الموقف الموروث عن حركة الديمقراطيين المستقلين في شأن ملف الصحراء، الذي كان مطلوبا 

تنظيميا و سياسيا لم يتم حتى االحتفاظ به بعد  وتمثلهحزبيا على األقل  أجرأتهتطويره والعمل على 

الوحدة االندماجية بل تم تقزيمه وتنميطه في إطار وطنية مبالغ فيها إلى أن أضحى أقل من المبادرة 

القاضية بحكم ذاتي لجهة الصحراء وهو ما يمكن استنتاجه من المذكرة التي رفعها  2003الملكية لسنة 

ذا الشأن والمتضمنة لمقترح استبدال للحكم الذاتي بالحكم الجهوي لألقاليم الحزب االشتراكي الموحد في ه

و  !حسب نص المذكرة بأننا مستعدون للتفريط في وحدتنا الترابية  الصحراوية حتى ال نوحي للخصوم

لكن هذه المرة بما يستبطنه من استمرارية لعقلية الحركة الوطنية  1981ذلك في تكرار لنفس سيناريو 

و اليساري بصفة خاصة وعدم تمكن هذا  المعاصر بصفة عامة المغربي فذة في الفكري السياسيالمتن

تفريط في كل شيء من أجل استقالل مبتور لاأخطاء وإخفاقات الماضي عندما تم  األخير من تجاوز

ة عنوانه العريض أوفاق إكس ليبان وما استتبعه من شكل للنظام السياسي المغربي القائم على الدول

لة المخزنية العتيقة وطي مع اإلبقاء على كل بنيات الدوالمركزية والحكم المركزي الموروث لتابعة لي

وكل تجلياتها السياسية التي يشكل فيها اإلجماع الوطني إحدى األدوات المفلسة والمعيقة للمارسة 

بطته بالبيعة وواجب ر على شخص الملك بعد أن اإلجماعفي  اإلجماعالسياسية المغربية التي اختزلت 

ما اختزلت من قبل مقاومة االحتالل كطاعة أولياء األمر فينا حتى اكتسى صبغة دينية مقدسة 

االستعماري وتحرير البالد في عودة الملك الراحل من المنفى وفي شعار ثورة الملك والشعب . إن 



السريعة لهذه األحزاب المحسوبة  استمرارية هذه العقلية المفلسة هي من يفسر إلى حد ما كذلك االستجابة

يقة رغم وضعا المترهل وحتى دون الرجوع إلى سارية لنداء الدولة المخزنية العتعلى المعارضة  الي

أجهزتها التنظيمية والتقريرية لمناقشة موضوع الدعوة. هذا في الوقت الذي أصبح فيه حتى مقترح الحكم 

شهده الملف من تطورات تسير أمميا باتجاه الحل الفيدرالي متجاوزا ومتقادما عالقة بما شهده ويالذاتي 

المجتمع السياسي والدولة المغربية في تفعيله وأجرأته في حينه من خالل مبادرات  وتلكؤمن جهة 

تروم االنفتاح على النخب الصحراوية الجديدة والشابة التي أفرزتها التطورات السياسية والبنيات سياسية 

المجتمعية التي تحولت من قبلية ورعوية إلى بنيات اقتصادية جديدة وحضرية في أغلبها حيث قطعت 

ية العتيقة أو تلك هذه النخب في مجملها مع والءات األعيان سواء تلك التي تدين بالوالء للدولة المخزن

م ا في هذه المبادرة والعمل على ترسيالمحسوبة على جبهة البوليزاريو والتي كان مطلوبا إدماجها سياسي

التي ل شكل الدولة التي نريد كمغاربة ونقاش العمومي حوقانونيا ودستوريا بعد إطالق ال هذا المقترح

دده وفي تعالديمقراطية والتنمية يمكن أن تستجيب لطموحات الشعب المغربي بصفة عامة في 

ن دولة مركزية مطلقة إلى دولة مركبة قائمة على للدولة م االنتقالوخصوصياته الجهوية بما يؤمن 

األوطونوميات الجهوية المتضامنة بصالحيات يمكن أن تكون متفاوتة حسب إمكانيات وقدرات كل جهة 

يل الجهات التي ليس بمقدورها مرحليا االستفادة من على تدبير شؤونها الذاتية مع إلزام الدولة على تأه

 ستوريا.هذا الحق الذي يجب أآن يكون د

إن عدم قدرة النخب واألحزاب السياسية المغربية من التخلص من سلهام الحركة الوطنية وعمامة السلطة 

لى استشراف أي واإلمارة والتوافقات الثقافية والسياسية التي رافقتها هو من أسباب عجزها تاريخيا ع

رؤية مستقبلية مستقلة لحل أزمة االنتقال الديمقراطي بالمغرب، وكذا لمستقبل الصراع في وعلى 

روثة عن الحقبة ع مع كل أنماط الحكم المركزي الموالصحراء وما تتطلبه من جرأة تقتضي القط

جهوية  كشكل لنظام االستعمارية بما يقتضيه ذلك من بدائل أخرى ومن ضمنها نظام األوطونوميات ال

ن مالئما للمغرب كبلد متعدد بثقافاته وخصوصياته الجهوية ويستجيب الذي يمكن أن يكو الحكم والدولة

في اآلن ذاته الحتياجات المغاربة في التنمية والديمقراطية والمواطنة وتعزيز وحدته الوطنية والترابية 

الدستورية للمغاربة ويعزز من النزعات دون أن يسقط في فخ االستثناء الذي يميز بين الحقوق 

لفرص الضائعة وللقراءات التاريخية المحرفة بلدا يراوح ية هو من جعل المغرب دوما بلدا لاالنفصال

مكانه ليس فقط بالعالقة مع ملف الصحراء بل بكل القضايا والملفات األخرى التي تهم الشعب المغربي 

دي واالجتماعي والسياسي والثقافي واستعادة خصوبته بعد وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره االقتصا

وحيدا وهاربا من مازيغ مع قدوم إدريس األول الرسمي بانقطاع نسل المغاربة األأن أوهمنا التاريخ 

بطش العباسيين بعد أن بايعوه عليهم أميرا حتى أضحى كل المغاربة إدريسا وعربا وأعرابا فصدقوا 



ا السياسية بيسارها ويمينها عن المغاربة هويتهم األمازيغية وربطونا وصدقنا بعد أن أسقطت نخبن

 بمشروع القومية العربية.  
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